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Către
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Raportului de activitate al
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru anul 2012, trimis pentru
examinare Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale,
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei
şi bărbaţi, precum şi comisiilor similare de la Senat, cu adresa Birourilor permanente reunite ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului R19 din 25 iunie 2013.

PREŞEDINTE,
Nicolae PĂUN

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Liviu Bogdan CIUCĂ

Liliana MINCĂ

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale
Nr.25/
din 05 noiembrie 2013

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
Nr. XXVI/
din 05 noiembrie 2013

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Nr. 31/
din 05 noiembrie 2013

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi
validări
din 05 noiembrie 2013
Nr. XIX /

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi barbaţi
Nr. 37/
din 05 noiembrie 2013

Comisia pentru egalitatea de şanse
Nr. XXXIII /
din 05 noiembrie 2013

RAPORT COMUN
Birourile permanente reunite în şedinţa comună din 25 iunie 2013 au luat cunoştinţă de Raportul de activitate
al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru anul 2012 şi au hotărât sesizarea, spre dezbatere şi
întocmire a unui raport comun, a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, a
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi a Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi barbaţi din
Camera Deputaţilor şi a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, a Comisiei juridice, de numiri,
disciplină, imunităţi şi validări şi a Comisiei pentru egalitate de şanse din Senat.
În conformitate cu prevederile art.11, 12 şi 13 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor
şi Senatului, precum şi cele ale art.22 alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi

sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cele şase Comisii s-au întrunit în şedinţă comună, în ziua
de 05 noiembrie 2013, la sala Mihai Viteazul a Camerei Deputaţilor, în vederea dezbaterii şi întocmirii raportului
comun.
Raportul de activitate pe anul 2012 al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a fost
susţinut de domnul Asztalos Csaba Ferenc, preşedintele Consiliului.
Raportul de activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării reflectă o consolidare şi o
confirmare a cadrului general legal şi instituţional în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, a cărui
competenţă materială a fost delimitată de jurisprudenţa instanţelor de judecată.
Raportul este structurat în 6 capitole în care se prezintă problematica discriminării reflectată în rapoartele
internaţionale, reprezentarea României la nivel internaţional, activitatea Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării de soluţionare a faptelor de discriminare sesizate, prevenirea formelor de discriminare, fapte de
discriminare constatate de Colegiul director al C.N.C.D. , prezentarea Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării în presa scrisă, cheltuieli bugetare şi date de ordin financiar.
În anul 2012, s-a constatat o creştere a numărului de hotărâri elaborate de Colegiul director al Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării. Soluţiile din cadrul hotărârilor emise în anul 2012 sunt repartizate astfel:
364 nediscriminare, 228 necompetenţă şi 113 de discriminare. În situaţia celor 113 soluţii în care s-a admis existenţa
faptelor de discriminare, pe lângă constatarea acestora, Colegiul director al C.N.C.D. a impus 35 de amenzi, a
elaborat 55 de recomandări, 58 de avertismente şi a monitorizat 3 cazuri. În anul 2012, cuantumul amenzilor a fost de
114 000 lei.
În acest an, 2012, CNCD a înregistrat 548 de petiţii, cele mai multe petiţii (38%) fiind primite în legătură cu
domeniul accesului la angajare şi profesie, tendinţă ce s-a păstrat în decursul ultimilor ani. Alte criterii reprezentative
au fost legate de categorii defavorizate, etnie, naţionalitate, handicap şi limbă. În 2012, 26,64% dintre petiţiile
înregistrate la C.N.C.D. au fost de la femei , 51,82% de la bărbaţi (284), 4,19% grupuri de persoane (23) şi 17,33%
persoane juridice (95). Analizând mediul de provenienţă a petiţiilor, 93,24% provin din mediul urban (511) şi 6,20%
din mediul rural (34).
De asemenea, în anul 2012 CNCD a acordat asistenţă de specialitate unui număr de aproximativ 2860 de
persoane care au semnalat potenţiale fapte de discriminare. Astfel, s-a constatat o creştere a numărului de persoane şi
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implicit a interesului acestora de a se adresa în mod direct, la sediul birourilor teritoriale ale C.N.C.D., fie exclusiv
pentru acordare de asistenţă de specialitate şi consiliere, fie în scopul depunerii de sesizări.
Potrivit „Strategiei naţionale de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării 2007 2013” CNCD prin Direcţia Programe şi Relaţii Internaţionale (D.P.R.I.) a derulat programe şi proiecte pentru
promovarea egalităţii de şanse şi pentru conştientizarea drepturilor pe care le are fiecare categorie socială din
România.
În colaborare cu organisme similare din străinătate, CNCD a organizat întâlniri în vederea schimburilor de
experienţă, cât şi pentru promovarea activităţii şi imaginii instituţiei, fiind prezentată şi o monitorizare a apariţiilor
CNCD în presa scrisă.
Din concluziile Raportului CNCD se desprinde faptul că activitatea acestei instituţii în anul 2012, an care a
marcat un deceniu de existenţă, se reflectă în numărul mare de constatări ale faptelor de discriminare de la existenţa
instituţiei şi implicit, aplicarea celor mai numeroase sancţiuni contravenţionale. Activitatea de contencios
administrativ s-a păstrat la un nivel ridicat, instanţele menţinând hotărârile CNCD în proporţie de 90%. În privinţa
activităţii de combatere, C.N.C.D. a făcut progrese în respectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, cu toate că
lipsa unei soluţii tehnice (soft privind managementul documentelor) a îngreunat activitatea instituţiei.
Membrii celor şase Comisii au analizat şi dezbătut Raportul anual 2012 şi au formulat recomandări, apreciind
că prin activitatea desfăşurată, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a reuşit să îşi ducă în mare parte
la îndeplinire atribuţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările ulterioare.
Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiilor au hotărât, în conformitate cu prevederile art.22 alin (2)
din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu modificările ulterioare, să supună spre dezbatere şi aprobare plenului Camerelor reunite ale
Parlamentului, Raportul de activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru anul 2012,
în forma prezentată de acesta.
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PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Senator Biro Rozalia

Deputat Păun Nicolae

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Senator Chiuariu Tudor

Deputat Ciucă Liviu Bogdan

PREŞEDINTE,

PRESEDINTE,

Senator Vasiliev Marian

Deputat Mincă Liliana

Întocmit,
Consilier Gheorghe Steluţa
Consilier Onesia Babeş
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